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সংশয়ঃ শত্রুসংখ্যা মুসলিমদের লিগুণ হদি 

তাদের মুকালিিা বিধ নয়। 

মুফলত জালমি মাহমুে 

এদেশীয় একজন স্বদ ালিত সািালফ আদিম ‘ডক্টর সাইফুল্লাহ’ আরাকান ইসুযদত 

উক্ত ফদতায়া প্রোন কদরলিদিন। আব্দুর রাজ্জাক লিন ইউসুফ আরও এলিদয় লিদয় 

িদিদিন “সমান সমান না হদি মুকালিিা ইসিাদম জাদয়জ নয়।” 

(িা হাওিা ওয়ািা কুওয়াতা ইল্লা লিল্লাহ) 

অথচ, িের, উহুে, মুতা সহ অলধকাংশ যুদ্ধই এই ফদতায়া অনুযায়ী হারাম হওয়ার 

কথা! (নাউজুলিল্লাহ) 

মূিত, লিিয়লি হদে, 

    “কালফরদের সংখ্যা মুসলিমদের লিগুণ হদি যুদ্ধদেদে থথদক পািাদনা বিধ। 

লকন্তু যলে মুসলিমদের সংখ্যা ১২০০০ এর অলধক হয় তাহদি লিগুণ হদিও 

পািাদনা বিধ নয়।”  

অথচ, এই লিিয়লিদক যুদদ্ধ শালমদির শতত িালনদয় থফিা হদে! কতই না লনকৃষ্ট 

থিামরালহ। লিস্তালরত জানদত পড়ুনঃ 

লকতাি: আি-িুিাি লফি জামই িাইনাস সুন্নালত ওয়াি লকতাি: 

যখ্ন কাদফদরর সংখ্যা ২ জদনর থচদয় অলধক হদয় যায়, তখ্ন একজন মুসলিদমর 

জনয মুমলনদের এমন থকান েদির সাদথ লিদয় লমলিত হওয়া, থযখ্াদন সাহাযয 

রদয়দি, এিা জাদয়য আদি। 
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লকন্তু যলে পিায়ন করত: এমন সাধারণ মুসলিমদের সাদথ লিদয় লমলিত হয়, যাদের 

সাদথ সাহাযয থনই, তাহদি এিা আল্লাহ তা’আিার িাণীদত উদল্ললখ্ত ধমলকর 

অন্তর্ভতক্ত-ومن يولهم يومئذ دبره… 

    “দয িযলক্ত থসলেন তাদেরদক পৃষ্ঠপ্রেশতন করদি, যুদদ্ধর জনয থকৌশি অিিম্বন 

অথিা লনজ েদি স্থান গ্রহদণর উদেশয িাড়া, থস আল্লাহর পে থথদক থরাধ লনদয় 

লফরদি এিং তার লিকানা জাহান্নাম, আর তা অলত মন্দ লিকানা।” 

অনুরূপ রাসূি সা: িদিদিন: 

    আলম প্রদতযক মুসলিদমর (আশ্রয় গ্রহদণর) জনয েি স্বরূপ। 

অনুরূপ হযরত ওমর রা: এর লনকি যখ্ন সংিাে থপৌৌঁিদিা থয, উিাইে ইিদন 

মাসউে িড়াইদয়র লেন সামদন অগ্রসর হদত হদত লনহত হদয়দিন, লকন্তু লপিু 

হদিনলন, তখ্ন লতলন িিদিন: 

    আল্লাহ আিু উিাইদের প্রলত রহম করুন! লতলন যলে আমার লেদক আশ্রয় গ্রহণ 

করদতন, তাহদি থতা আলম তার জনয েিস্বরূপ হতাম। অত:পর যখ্ন আি ু

উিাইদের সাথীিণ তার লনকি লিদয় থপৌৌঁিদিন, তখ্ন লতলন িিদিন, আলম 

আপনাদের (আশ্রয় গ্রহদণর) জনয েি। আর লতলন তাদেরদক র্র্তসনা করদিন 

না। 

    এই হুকুমলি আমাদের মদত ততেণ কাযতকর থাকদি, যতেণ পযতন্ত 

মুসলিমদের সংখ্যা ১২ হাজাদর না থপৌৌঁদি। লকন্তু যখ্ন মুসলিমদের সংখ্যা ১২ 

হাজাদর থপৌৌঁিদি, তখ্ন তাদের জনয তাদের লেগুণ থথদকও পিায়ন করা জাদয়য 

হদি না। তদি যুদদ্ধর থকৌশি লহসাদি এরূপ জাদয়য আদি। 

অথতার্ শত্রুদের লিরুদদ্ধ ফাৌঁে পাতার জনয এক স্থান থথদক সদর অনয স্থাদন যাওয়া- 

থযমন সংকীণত স্থান থথদক প্রশস্ত স্থাদনর লেদক যাওয়া িা প্রশস্ত স্থান থথদক সংকীণত 
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স্থাদনর লেদক যাওয়া অথিা শত্রুদের জনয িুলকদয় থাকা িা এধরদনর অনয থকান 

থকৌশি, থযগুদিা মূিত: যুদ্ধ থথদক থর্দি যাওয়া নয়, িরং এগুদিা হদে 

মুসলিমদের েদির সাদথ লমলিত হদয় একসদে যুদ্ধ করার জনয। 

অত:পর যখ্ন তাদের সংখ্যা ১২ হাজাদর থপৌৌঁিদি, তখ্ন ইমাম মুহাম্মাে ইিনুি 

হাসান রহ: িদিন: বসনযিালহনী যখ্ন এই পলরমাদণ থপৌৌঁদি, তখ্ন শত্রুদের সংখ্যা 

যতই থহাক, মুসলিমদের জনয তাদের শত্রুদের থথদক পিায়ন করা থকানর্াদিই 

জাদয়য থনই। শত্রুদের সংখ্যা যতই থিদড় যাক। লতলন আমাদের উিামাদের মাদে 

এিযাপাদর থকান ইখ্লতিাফ উদল্লখ্ কদরনলন। 

লতলন উিায়েুল্লাহ ইিদন আব্দুল্লাহ ইিদন আব্বাস রা: থথদক িলণতত ইমাম যুহরী 

রহ: এর হােীদসর মাধযদম েলিি থপশ কদরন। উিায়েুল্লাহ িদিন: 

    রাসূিুল্লাহ সা: িদিদিন: সদিতাত্তম সহচর চার জান। সদিতাত্তম থপ্রলরত িালহনী 

৪০০ জন। সদিতাত্তম বসনযিালহনী ৪ হাজার। ১২ হাজাদরর থকান িালহনী কখ্দনা 

সংখ্যা স্বল্পতার কারদণ পরালজত হদি না। 

    থকান িণতনায় আদি, থয েদির সেসয ১২ হাজাদর থপৌৌঁদি, তারা কখ্দনা 

পরালজত হয় না, যলে তারা ঐকযিদ্ধ থাদক। 

ইমাম ত্বহািী রহ: িণতনা কদরন: ইমাম মাদিক রহ: থক প্রশ্ন করা হি, থয আল্লাহর 

লিধান থথদক থির হদয় থিদি এিং লর্ন্ন লিধান িারা শাসন পলরচািনা কদর, 

আমাদের জনয লক তার লিরুদদ্ধ যদু্ধ করা থথদক লপলিদয় থাকা জাদয়য আদি? 

তখ্ন লতলন িদিন: যলে থতামার সাদথ থতামার মত ১২ হাজার থাদক, তাহদি 

থতামার জনয লপলিদয় থাকা জাদয়য থনই। এমনিা না থাকদি থতামার লপলিদয় থাকা 

জাদয়য আদি। প্রশ্নকারী লিি, আব্দুল্লাহ ইিদন ওমর ইিদন আব্দুি আযীয রহ:। 

এই মতলি ইমাম মুহাম্মে ইিনুি হাসার রহ: এর থথদক িলণতত মদতর অনুরূপ। 

এক হাজার েু’হাজাদরর উপর লিজয় িার্ করদি- আিু জাফর আত-তািারী: 
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হযরত ইকলরমা রা: থথদক িলণতত, লতলন আল্লাহ তা’আিার িাণী- যলে থতামাদের 

মধয থথদক ২০ জন বধযতশীি থাদক…- এর িযাপাদর িদিন: 

    মুসিমান একজন আর কাদফর েশ জন। অত:পর আল্লাহ তা’আিা তাদের 

উপর সহজ িা হািকা কদর থেন। তাই এখ্ন তাদের উপর এই লিধান কদরন থয, 

তাদের এক জন পূরুি শত্রুদের েু’জন পূরুদির থমাকাদিিায় পিায়ন করদত 

পারদি না। 

ফাতহুি কােীর- ইমাম শাওকানী: 

যখ্ন নালযি হি- থতামাদের লিশ জন বধযতশীি (তাদের) েু’শ জদনর উপর লিজয় 

িার্ করদি- তখ্ন ফরজ কদর থেওয়া হি থয, একজন েশ জন থথদক পিায়ন 

করদত পারদি না এিং লিশ জন েু’শ জদনর থথদক পিায়ন করদত পারদি না। 

অত:পর নালযি হয়- এখ্ন আল্লাহ থতামাদের উপর সহজ কদর লেদিন…। 

তখ্ন ফরজ করা হি, একশ’ জন, একশ’ জন থথদক পিায়ন করদত পারদি না। 

ইমাম সুলফয়ান ইিদন শুিরুমা িদিন: আলম আমর লিি মারুফ ও থনহী আলনি 

মুনকারদকও এরূপ মদন কলর; যলে েু’জন অনযায়কারী হয়, তাহদি তাদক অিশযই 

আমর লিি মারুফ করদত হদি, আর যলে লতন জন থাদক তাহদি তার সাদথ িড়াই 

না করারও সুদযাি আদি। 

ইমাম িুখ্ারী, নাহ্হাস তলিয় লকতাি নালসখ্ এ, ইিদন মারেুয়াহ ও িায়হাকী তলিয় 

লকতাি সুনাদন ইিদন আব্বাস রা: থথদক িণতনা কদরন: লতলন িদিন: 

    যখ্ন নালযি হি- থতামাদের মধয থথদক েশ জন বধযতশীি থাকদি েু’শ জদনর 

উপর লিজয় িার্ করদি- তখ্ন লিিয়িা মুসলিমদের লনকি কলিন মদন হি, থযদহত ু

এদত ফরজ করা হদয়দি থয, একজন েশ জন থথদক পিায়ন করদত পারদি না। 

তখ্ন সহজ করার জনয আয়াত নালযি হি- এখ্ন আল্লাহ থতামাদের থথদক (চাপ) 

হািকা কদর লেদিন। 
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    লতলন আরও িদিন: অত:পর যখ্ন আল্লাহ তাদের উপর সংখ্যার িযাপাদর সহজ 

কদর লেদিন, তখ্ন তাদের থথদক যতিুকু সহজ করা হি, ততিুকু পলরমাণ তাদের 

বধযতও কদম থিি। 

লকতাি: আইসারুত তাফাসীর-আিু িকর আিজাযাদয়রী: 

এখ্ান থথদক একথা পাওয়া থিি থয, থকান মুসলিদমর জনয েু’জদনর থমাকাদিিা 

থথদক পিায়ন করা জাদয়য থনই। তদি যলে শত্রু েু’জদনর থিলশ হয়, তখ্ন তার 

জনয পিায়ন করা জাদয়য আদি। এরকামর্াদি সংখ্যা যতই থহাক। থযমন েশ 

জদনর জনয লিশ জন থথদক পিায়ন করা হারাম হদি, লকন্তু তাদের জনয লেশ জন 

িা চলল্লশ জন থথদক পিায়ন করা জাদয়য আদি। 

এই লিধানিা হদে শুধু মাে কষ্ট িা দির জনয, অনযথায় একজন মুলমদনর জনয 

েশজন িা তার থচদয় অলধদকর সাদথ থমাকাদিিা করাও জাদয়য আদি। থযমন 

মূতার লেন লতন হাজার সাহািী অদে সলজ্জত ১ িে ৫০ হাজার থরাম ও আরদির 

থযৌথ থসিানালহনীর লিরুদদ্ধ িদড়দিন। 

আয়াদত بإذن هللا আল্লাহর হুকুদম- এর অথত হি, তার সাহাযয ও শলক্তদত। থকননা 

আল্লাহ তা’আিার সাহাযয িাড়া লিজয় সম্ভি নয়। 

আিু জাফর আত-তািারী: 

হযরত ইিদন আব্বাস রা: থথদক িলণতত, থিাকদের (ভ্রান্ত) কথা থযন 

আপনাদেরদক থধাকায় না থফদি। কারণ আলম অদনক থিাকদক শুদনলি, তারা 

িদি, একজন মুসলিদমর জনয তখ্নই যুদ্ধ করা উলচত হদি, যখ্ন প্রদতযদকর উপর 

েু’জন কদর শত্রু র্াদি পদড় এিং প্রদতযক েু’জদনর উপর চারজন কদর র্াদি 

পদড়। তারপর এই অনুপাদত। 

তাদের ধারণা হি, থকউ যলে এ সংখ্যায় থপৌৌঁিার আি পযতন্ত যুদ্ধ কদর, তাহদি থস 

গুনাহিার হদি এিং যতেণ পযতন্ত তারা এ সংখ্যায় না থপৌৌঁিদি থয, প্রদতযদকর 
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উপর েু’জন এিং প্রদতযক েু’জদনর উপর চারজন, ততেণ পযতন্ত যুদ্ধ না করদিও 

তাদের থকান গুনাহ হদি না। 

অথচ আল্লাহ তা’আিা িদিদিন: 

    ) بِالِْعَباِد  َرُءوٌف   ُ َواّلَلَ  ِ اّلَلَ َمْرَضاةِ  بِْتَغاَء  ا نَْفَسُه  يَْشِري  َمْن  الَنَاِس  َوِمَن   ( 
 [২০৭ :سورة البقرة]

    “দিাকদের মদধয এমন থিাকও রদয়দি, থয আল্লাহর সন্তুলষ্টর জনয লনজ 

আত্মাদক লিরয় কদর থেয়। লনশ্চয়ই আল্লাহ িান্দাদের প্রলত েয়াশীি।” 

আল্লাহ তা’আিা আরও িদিন: 

    ) الْمُْؤِمِننَي  ِض  َوَحَرِ نَْفَسَك  إِال  ُتكَلََُف  ال   ِ اّلَلَ َسِبيِل  ِِف  فََقاتِْل  سورة  ] ) 
 [৮৪ :النساء

    “তাই তুলম আল্লাহর পদথ যুদ্ধ করদত থাক, থতামার উপর থতা থতামার লনদজর 

িাড়া অনয কাদরা োয়র্ার থনই। আর মুমলনদেরদক উর্সালহত করদত থাক।” 

অতএি এলিও একলি উর্সাহ, যা আল্লাহ সূরা আনফাদি তাদের উপর নালযি 

কদরদিন। তাই আপলন অেম হদিন না। যুদ্ধ করুন। কারণ আল্লাহ থযিা  িাদত 

চান, তা মানুদির মাদে কাযতকর হদিই। 


